SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
KAMNA GORICA
Datum: 1.4.2019
ZAPISNIK
3. seje SKS, ki je bila 1.4.2019 ob 20.00 uri v Domu krajanov Kamna Gorica
Prisotni: Antonija Rozman, Eva Potočnik, Aleš Arh, Dušan Beton, Eva Jelenc Drozg, Andrej
Zupan, Franc Eržen
Odsotni: /

Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje
2. Poročilo »Gregorjevo 2019«
3. Poročilo »Čistilna akcija 2019«
4. Pobude iz občnih zborov Možnaristov in pritrkovalcev in Kulturno-turističnega
društva: prestavitev table KAMNA GORICA iz smeri Lipnica pred začetkom naselja
(pri odcepu za kamnolom), usmerjevalne table na peš poteh
5. Ureditev statusa Šparovčeve kovačnice
6. Izlet v Ljubljano »PO POTEH MATEVŽA LANGUSA« - plačilo prevoza
7. Nabava in določitev lokacij košev za pasje iztrebke
8. Priprava na investicije v KS v letu 2019
9. Razno
AD1: Zapisnik smo pregledali in potrdili.
AD2: Prijavljenih je bilo 151 barčic. Dogodek je kljub slabemu vremenu potekal zelo
dobro. Gasilsko društvo je poskrbelo za parkiranje na športnem igrišču, Kulturno-turistično
društvo je popisalo udeležence, Krajevna skupnost pa je podelila skromno nagrado lastnikom
barčic. Manjši problem je bil s pobiranjem barčic iz vode.
Naslednje leto moramo pridobiti kovača za predstavitev kovaškega običaja.
Kot zanimivost bi poskušali pripraviti prikaz zapisa (plakat) starih pravil v arhaičnem jeziku
glede spuščanja barčic.
SKLEP: Prireditev je lepo uspela, prišla je tudi RTV in naredila reportažo za Odmeve.
AD3: Čistilna akcija je uspela. Udeležilo se je je 42 krajanov, kar je kar precej. Odzvalo se je
veliko mladih družin v kompletu (starši in otroci). Vsi so bili izredno pozitivni in delovni.
Nabrali smo precej smeti. Med odpadki je bilo izredno veliko vrečk s pasjimi iztrebki.
Možnaristi so na Zjavki postavili nove klopi. Pri akciji je bil slabši odziv društev, kljub temu
da smo predsednike obvestili o poteku akcije.

V okviru akcije smo postavili tablo »Športno igrišče Kamna Gorica« pred vhodom na športno
igrišče. Drugo tablo z opozorili, česa se znotraj ograje ne sme, smo postavili v hišico na
športnem igrišču.
Pobiralci odpadkov so sporočili, da so opazili pločevino nasproti vrtca, za Mežnarijo so
kovinski odpadki, za pokopališčem v globeli azbestne plošče. Predstavniki SKS bodo lokacije
pregledali in predlagali rešitve.
Kulturno-turistično društvo bo v aprilu oblikovalo info tablo za križišče v Bukovju, KS bo
financirala okvir in tablo postavila. KTD bo določilo in pripravilo napise za lesene table. KS
bo table financirala in zmontirala.
Predlog lokacij postavitve smerokazov:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ob Arhovem znamenju smer Zjavka
smer »Zjavka« ob glavni cesti nad Arhovo hišo
smer »Zjavka« na križišču med Zjavko in Koširjevim posestvom
na Zjavki smerokazi za Ojstro Peč in obe smeri proti Kamni Gorici
na križišču nad kampom Pr' Matic smerokazi za Ojstro Peč, Kamno Gorico, Zjavko)
na glavnem križišču na Bukovlju smerokazi za vse smeri (Zjavka, Ojstra Peč, Kamna
Gorica, Galerije, Pusti grad, Fuxova brv, Globoko)
➢ odcep za Galerije
➢ vstop na pot skozi Galerije na Milem pogledu
➢ označitev celotne poti na Štajerski most, Beblerico in Suherno
SKLEP: Lokacije smerokazov in info točk bomo potrdili na naslednji seji SKS.
AD4: Na občnem zboru KTD je prišel predlog, da bi tablo »Kamna Gorica« prestavili k
odcepu za kamnolom.
SKLEP: KS bo poslala dopis za prestavitev table na Občino.
AD5: Šparovčeva kovačnica je bila leta 2008 podarjena Ustanovi za razvoj Lipniške doline,
ki pa svojega poslanstva po mnenju dedičev ne opravlja. Zato sta se dediča odločila, da
skušata kovačnico dobiti nazaj in omogočiti KS in KTD, da jo obnovijo in s tem omogočijo,
da bo v novem stanju kulturni in turistični doprinos kraja. KS je pred leti obnovila streho.
KS podpira predlog dedičev, saj je interes KS, da se objekt uredi in je na voljo za ogled
obiskovalcem Kamne Gorice.
V petek, 5.4. bo na predlog KS sestanek, na katerega so vabljeni dediča, predstavnik KS,
predstavnica KTD, predstavnica Case del Kamna in predstavnik Ustanove za razvoj Lipniške
doline. Na sestanku bodo skušali doseči dogovor.
AD6: Izlet je bil predviden že v lanskem letu, ko ga ni bilo možno speljati. V soboto se bo
izlet realiziral.
SKLEP: KS bo pokrila stroške prevoza. Ostale stroške za vstopnine in vodenje bo
pokrilo KTD.
AD7: Postavili bomo dva koša za pasje iztrebke, in sicer na križišču Police - Radovljica in na
začetku Gabele. KS financira in postavi dva koše. Komunala bo koša 2x mesečno praznila.
Nabavili bomo koša z malo odprtino, da se bodo vanje odlagati samo pasji iztrebki.
SKLEP: Pridobimo ponudbe za ustrezne koše. Lokaciji sta določeni.

AD8: Proračun je bil sprejet.
- Kanalizacija – odgovor: Za Lancovo je občina dobila evropska sredstva in zato se bo
naredila kanalizacija tam. Za Kamno Gorico se je zamaknila za dve leti. Izdeloval naj
bi se projekt.
- Za 2018 bi morali dobiti koncesnino. Dosegli smo, da bo polovica zneska koncesnine
šla za odkup športnega igrišča od Športne unije, druga polovica pa bi morala biti za
obnovo igrišča. To polovico je Občina namenila za obnovo primarnega vodovoda.
- Ponudbe za ograje ob stopnišču do cerkve bomo pridobili. Prav tako za osvetlitev
stopnišča.
- Naredili bomo popis za krpanje lukenj na cestah.
- Petrovo pot pregledamo še enkrat. Preverimo, lastništvo parcel, po katerih gre pot.
AD9: Razno:
- Po gospodinjstvih razdelimo obvestila za krajane o novi spletni strani in o obdarovanju
novorojenčkov.
- SKLEP: Zapisnike sestankov SKS bomo objavljali na spletni strani Občine
Radovljica v zavihku »Krajevne skupnosti«.

Zapisala:
Eva Jelenc Drozg

